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Laborator - Configurarea NAT-ului Dinamic și Static  

Topologie 

 

Tabela de Adresare 

Echipament Interfață Adresă IP 

Masca de 

subreţea Default Gateway 

Gateway G0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

 S0/0/1 209.165.201.18 255.255.255.252 N/A 

ISP S0/0/0 (DCE) 209.165.201.17 255.255.255.252 N/A 

 Lo0 192.31.7.1 255.255.255.255 N/A 

PC-A (Server 
Simulat) NIC 192.168.1.20 255.255.255.0 192.168.1.1 

PC-B NIC 192.168.1.21 255.255.255.0 192.168.1.1 

Obiective 

Pasul 1:Montarea Rețelei și Verificarea Conectivității 

Pasul 2:Configurați și Verificați NAT Static 

Pasul 3:Configurați și Verificați NAT Dinamic 

Context/Scenariu 

Network Address Translation (NAT) este procesul prin care un dispozitiv de rețea, cum ar fi un router Cisco, 
atribuie o adresă publică pentru a găzdui dispozitive în interiorul unei rețele private. Principalul motiv pentru 
utilizarea NAT-ului este reducerea numărului de adrese IP publice pe care le folosește o organizație deoarece 
numărul de adrese IPv4 publice disponibile este limitat. 
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În acest laborator, un ISP are un spațiu de adresă IP public de 209.165.200.224/27 unei companii.  Se 
furnizează companiei 30 de adrese IP publice. Adresele de la 209.165.200.225 la 209.165.200.241 sunt 
pentru alocare statică și cele cuprinse între 209.165.200.242 și 209.165.200.254sunt pentru alocare 
dinamică. O rută statică este utilizată de la ISP la routerul gateway, iar o rută implicită este utilizată de la 
gateway la routerul ISP-ului. Conexiunea ISP la Internet este simulată de o adresă de looback pe routerul 
ISP. 

Notă: Router-ele folosite la laboratoarele practice de CCNA sunt: Cisco 1941 Integrated Services Routers 
(ISR-uri)și Cisco IOS Release 15.2(4)M3 (universalk9 image). Switch-urile folosite sunt Cisco Catalyst 2960 
cu Cisco IOS Release 15.0(2) (lanbasek9 image). Pot fi folosite și alte router-e, switch-uri și versiuni IOS. În 
funcție de model și de versiunea Cisco IOS, comenzile disponibile și rezultatele produse pot fi diferite față de 
cele arătate la laboratoare. Pentru a vizualiza identificatorii corecți ai interfeței, puteți consulta Tabelul cu 
Interfețele Routerelor de la sfârșitul laboratorului. 

Notă: Asigurați-vă că routerele au fost șterse și că nu au configurații de pornire. Dacă nu sunteți sigur, 
contactați-vă instructorul. 

Resurse necesare 

 2 Routere (Cisco 1941 cu Cisco IOS Release 15.2(4)M3 imagine universală sau comparabilă) 

 1 Switch (Cisco 2960 cu Cisco IOS Release 15.0(2) imagine lanbasek9 sau comparabilă) 

 2 Calculatoare (Windows 7, Vista sau XP cu program de emulare a terminalului, cum ar fi Tera Term) 

 Cabluri de consolă pentru a configura echipamentele Cisco IOS prin intermediul porturilor de consolă 

 Cabluri seriale și Ethernet așa cum se arată în topologie 

Part 1: Construiți Rețeaua și Verificați Conectivitatea 

În Partea 1, veți configura topologia rețelei și setările de bază, precum adresele IP ale interfeței, rutarea 
statică, accesul la dispozitive și parolele de pe router. 

Step 1: Cablați rețeaua așa cum se arată în topologie. 

Atașați echipamentele așa cum se arată în diagrama topologiei și cablurile, în funcție de necesități. 

Step 2: Configurați hosturile. 

Step 3: Inițializați și reîncărcați routerele și switchurile, dacă este necesar. 

Step 4: Configurați setările de bază pentru fiecare router. 

a. Dezactivați DNS lookup. 

b. Configurați adresele IP pentru routere așa cum se arată în Tabela de Adresare. 

c. Setați frecvența ceasului (clocking rate) la 128000 pentru toate interfețele seriale DCE.. 

d. Configurați numele echipamentului așa cum se arată în topologie. 

e. Folosiți cisco ca parolă vty și de consolă. 

f. Folosiți class ca parolă pentru modul EXEC privilegiat. 

g. Configurați logging synchronous pentru a împiedica mesajele de consolă să întrerupă introducerea 
comenzii. 

Step 5: Creați un server de web simulat pe ISP. 

a. Creați un utilizator local numit webuser cu parola criptată webpass. 



Laborator - Configurarea NAT-ului Dinamic și Static 

© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 3 of 8 

 

ISP(config)# username webuser privilege 15 secret webpass 

b. Activați serviciul serverului HTTP pe ISP. 

ISP(config)# ip http server 

c. Configurați serviciul HTTP pentru a utiliza baza de date a utilizatorului. 

ISP(config)# ip http authentication local 

Step 6: Configurați rutarea statică. 

a. Creați o rută statică de la routerul ISP la routerul Gateway cu adresele de rețea publice 
209.165.200.224/27. 

ISP(config)# ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 209.165.201.18 

b. Creați o rută implicită de la routerul Gateway la routerul ISP. 

Gateway(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17 

Step 7: Salvați configurarea curentă în fișierul de configurare inițială. 

Step 8: Verificați conectivitatea rețelei. 

a. De la calculatoare, dați ping la interfața G0/1 pe routerul Gateway. În cazul în care ping-urile nu se 
realizează cu succes, depanați. 

b. Afișați tabelele de rutare pe ambele routere pentru a verifica dacă rutele statice sunt în tabela de rutare și 
dacă sunt configurate corect pe ambele routere. 

Part 2: Configurați și Verificați NAT Static 

NAT-ul static folosește cartografierea unu-la-unu a adreselor locale și globale, aceasta rămânând constantă. 
NAT-ul static este util în special pentru serverele web sau echipamentele care au adrese statice accesibile de 
pe Internet. 

Step 1: Configurați o referențiere statică. 

O hartă statică este configurată pentru a spune routerului să transforme adresa serverului intern privată 
192.168.1.20 în adresă publică 209.165.200.225. Acest lucru permite unui utilizator de pe Internet să 
acceseze PC-A. PC-A simulează un server sau echipament cu o adresă constantă ce poate fi accesată de pe 
Internet. 

Gateway(config)# ip nat inside source static 192.168.1.20 209.165.200.225 

Step 2: Specificați interfețele. 

Lansați comenzile ip nat inside și ip nat outside la interfețe. 

Gateway(config)# interface g0/1 

Gateway(config-if)# ip nat inside 

Gateway(config-if)# interface s0/0/1 

Gateway(config-if)# ip nat outside 

Step 3: Testați configurarea. 

a. Afișați tabela cu NAT static lansând comanda show ip nat translation.  

Gateway# show ip nat translations 

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global 
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--- 209.165.200.225    192.168.1.20       ---                --- 

Care este translatarea adresei interne de host local?  

192.168.1.20 = _________________________________________________________ 209.165.200.225 

De către cine este alocată adresa globală internă? 

____________________________________________________________________________________ 

De către cine este alocată adresa locală internă? 

____________________________________________________________________________________ 

b. Din PC-A, dați ping la interfața Lo0 (192.31.7.1) pe ISP. Dacă ping-ul nu s-a realizat cu succes, depanați 
și corectați problemele. Pe router-ul Gateway, afișați tabela NAT. 

Gateway# show ip nat translations 

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global 

icmp 209.165.200.225:1 192.168.1.20:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:1 

--- 209.165.200.225    192.168.1.20       ---                --- 

O intrare NAT a fost adăugată în tabelă cu ICMP listat ca protocol când PC-A a trimis o interogare ICMP 
(ping) la 192.31.7.1 din ISP. 

Ce număr de port a fost utilizat în această interschimbare ICMP? _________1, răspunsurile pot varia. 

Notă: Poate fi necesară dezactivarea firewall-ului de pe calculator pentru ca ping-ul să se realizeze cu 
succes. 

c. Din PC-A, conectați-vă la interfața Lo0 a ISP-ului și afișați tabela NAT. 

Pro Inside global        Inside local       Outside local      Outside global 

icmp 209.165.200.225:1   192.168.1.20:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:1 

tcp 209.165.200.225:1034 192.168.1.20:1034  192.31.7.1:23      192.31.7.1:23 

--- 209.165.200.225      192.168.1.20       ---                --- 

Notă: NAT-ul pentru cererea ICMP poate expira și poate fi mutat din tabela NAT. 

Care a fost protocolul utilizat în această translatare? __________tcp 

Care sunt numerele de port utilizate? 

Inside global / local: ________________ 1034, răspunsurile pot varia. 

Outside global / local: ________________ 23 

d. Deoarece NAT-ul static a fost configurat pentru PC-A, verificați dacă ping-ul de la ISP la PC-A la adresa 
publică a NAT-ului static (209.165.200.225) se realizează cu succes. 

e. Pe router-ul Gateway, afișați tabela NAT pentru a verifica translatarea. 

Gateway# show ip nat translations 

Pro Inside global       Inside local       Outside local      Outside global 

icmp 209.165.200.225:12 192.168.1.20:12    209.165.201.17:12  209.165.201.17:12 

--- 209.165.200.225     192.168.1.20       ---                --- 

Observați că adresele Outside local și Outside global sunt la fel. Această adresă este adresa sursă a 
rețelei remote din ISP. Pentru ca ping-ul de la ISP să reușească, adresa NAT statică globală internă 
209.165.200.225 a fost translatată în adresa locală internă a lui PC-A (192.168.1.20). 

f. Verificați statisticile NAT folosind comanda show ip nat statistics pe routerul Gateway. 

Gateway# show ip nat statics 

Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 1 extended) 

Peak translations: 2, occurred 00:02:12 ago 
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Outside interfaces: 

  Serial0/0/1 

Inside interfaces: 

  GigabitEthernet0/1 

Hits: 39  Misses: 0 

CEF Translated packets: 39, CEF Punted packets: 0 

Expired translations: 3 

Dynamic mappings: 

 

Total doors: 0 

Appl doors: 0 

Normal doors: 0 

Queued Packets: 0 

Notă: Acesta este un exemplu de output. Output-ul vostru nu trebuie să se potrivească exact. 

Part 3: Configurați și Verificați NAT Dinamic 

NAT dinamic folosește un interval de adrese publice și atribuie pe principiul primul venit primul servit. Când 
un dispozitiv de interior cere acces la rețeaua de exterior , NAT-ul dinamic atribuie o adresă publică IPv4 
disponibilă din interval. NAT-ul dinamic determină asocieri de adrese de tip multe-la-multe între adrese locale 
și globale. 

Step 1: Ștergeți NAT-urile. 

Înainte de a începe să adăugați NAT-uri dinamice, ștergeți NAT-urile și statisticile din Partea 2. 

Gateway# clear ip nat translation * 

Gateway# clear ip nat statistics 

Step 2: Definiți un ACL care se potrivește cu intervalul de adrese IP private din LAN. 

ACL 1 este folosit pentru a permite translatarea rețelei 192.168.1.0/24. 

Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 

Step 3: Verificați dacă configurările de interfață NAT sunt încă valide. 

Lansați comanda show ip natpe routerul Gateway pentru a verifica configurările NAT. 

Step 4: Definiți pool-ul de adrese IP publice utilizabile 

Gateway(config)# ip nat pool public_access 209.165.200.242 209.165.200.254 

netmask 255.255.255.224 

Step 5: Definiți NAT din lista de sursă internă la pool-ul extern. 

Notă: Rețineți că numele pool-ului NAT sunt case-sensitive și că numele pool-ului introdus aici trebuie  să 
se potrivească cu cel de la pasul anterior. 

Gateway(config)# ip nat inside source list 1 pool public_access 

Step 6: Testați configurarea. 

a. Din PC-B, dați ping la interfața Lo0  (192.31.7.1) din ISP. Dacă ping-ul nu s-a realizat cu succes, depanați 
și corectați problemele. Pe router-ul Gateway, afișați tabela NAT. 
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Gateway# show ip nat translations 

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global 

--- 209.165.200.225    192.168.1.20       ---                --- 

icmp 209.165.200.242:1 192.168.1.21:1     192.31.7.1:1       192.31.7.1:1 

--- 209.165.200.242    192.168.1.21       ---                --- 

Care este translatarea adresei interne de host local pentru PC-B? 

192.168.1.21 = _________________________________________________________ 209.165.200.242 

O intrare NAT dinamică a fost adăugată în tabelă cu ICMP ca protocol atunci când PC-B a trimis un 
mesaj ICMP la 192.31.7.1 pe ISP. 

Ce număr de port a fost utilizat în această interschimbare ICMP? ____________1, răspunsurile vor varia. 

b. Din PC-B, deschideți un browser și introduceți adresa IP a serverului web simulat (interfața Lo0). Când vi 
se cere, autentificați-vă cu webuser cu parola webpass. 

c. Afișați tabela NAT. 

Pro Inside global        Inside local       Outside local      Outside global 

--- 209.165.200.225      192.168.1.20       ---                --- 

tcp 209.165.200.242:1038 192.168.1.21:1038 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1039 192.168.1.21:1039 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1040 192.168.1.21:1040 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1041 192.168.1.21:1041 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1042 192.168.1.21:1042 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1043 192.168.1.21:1043 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1044 192.168.1.21:1044 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1045 192.168.1.21:1045 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1046 192.168.1.21:1046 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1047 192.168.1.21:1047 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1048 192.168.1.21:1048 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1049 192.168.1.21:1049 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1050 192.168.1.21:1050 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1051 192.168.1.21:1051 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

tcp 209.165.200.242:1052 192.168.1.21:1052 192.31.7.1:80     192.31.7.1:80 

--- 209.165.200.242    192.168.1.22       ---                --- 

Ce protocol a fost folosit în această translatare? ____________  

Ce numere de port au fost utilizate? 

Inside: ________________  

outside: ________________  

Ce număr de port și serviciu cunoscut a fost utilizat? ______________port 80, www sau http 

d. Verificați statisticile NAT folosind comanda show ip nat statistics pe routerul Gateway. 

Gateway# show ip nat statistics 

Total active translations: 3 (1 static, 2 dynamic; 1 extended) 

Peak translations: 17, occurred 00:06:40 ago 

Outside interfaces: 

  Serial0/0/1 

Inside interfaces: 

  GigabitEthernet0/1 

Hits: 345  Misses: 0 
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CEF Translated packets: 345, CEF Punted packets: 0 

Expired translations: 20 

Dynamic mappings: 

-- Inside Source 

[Id: 1] access-list 1 pool public_access refcount 2 

 pool public_access: netmask 255.255.255.224 

        start 209.165.200.242 end 209.165.200.254 

        type generic, total addresses 13, allocated 1 (7%), misses 0 

 

Total doors: 0 

Appl doors: 0 

Normal doors: 0 

Queued Packets: 0 

Notă: Acesta este un exemplu de output. Output-ul vostru nu trebuie să se potrivească exact. 

Step 7: Stergeși intrarea NAT statică. 

În Pasul 7, intrarea NAT statică este ștearsă și puteți observa intrarea NAT. 

a. Ștergeți NAT-ul static din Partea 2. Tastați yes atunci când vi se cere să ștergeți intrările de succesor. 

Gateway(config)# no ip nat inside source static 192.168.1.20 209.165.200.225 

 

Static entry in use, do you want to delete child entries? [no]: yes 

b. Ștergeți NAT-urile și statisticile. 

c. Dați ping la ISP (192.31.7.1) din ambele hosturi. 

d. Afișați statisticile și tabela NAT. 

Gateway# show ip nat statistics 

Total active translations: 4 (0 static, 4 dynamic; 2 extended) 

Peak translations: 15, occurred 00:00:43 ago 

Outside interfaces: 

  Serial0/0/1 

Inside interfaces: 

  GigabitEthernet0/1 

Hits: 16  Misses: 0 

CEF Translated packets: 285, CEF Punted packets: 0 

Expired translations: 11 

Dynamic mappings: 

-- Inside Source 

[Id: 1] access-list 1 pool public_access refcount 4 

 pool public_access: netmask 255.255.255.224 

        start 209.165.200.242 end 209.165.200.254 

        type generic, total addresses 13, allocated 2 (15%), misses 0 

 

Total doors: 0 

Appl doors: 0 

Normal doors: 0 

Queued Packets: 0 
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Gateway# show ip nat translation 

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global 

icmp 209.165.200.243:512 192.168.1.20:512 192.31.7.1:512     192.31.7.1:512 

--- 209.165.200.243    192.168.1.20       ---                --- 

icmp 209.165.200.242:512 192.168.1.21:512 192.31.7.1:512     192.31.7.1:512 

--- 209.165.200.242    192.168.1.21       ---                --- 

Notă: Acesta este un exemplu de output. Output-ul vostru nu trebuie să se potrivească exact. 

Reflecție 

1. De ce ar fi NAT utilizat într-o rețea? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Care sunt dezavantajele NAT-ului? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Tabela Interfețelor Routerului 

Rezumatul Interfețelor Routerului 

Modelul 

Routerului 

Interfața Ethernet #1 Interfața Ethernet #2 Interfața Serială #1 Interfața Serială #2 

1800 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

1900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2801 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/1/0 (S0/1/0) Serial 0/1/1 (S0/1/1) 

2811 Fast Ethernet 0/0 
(F0/0) 

Fast Ethernet 0/1 
(F0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

2900 Gigabit Ethernet 0/0 
(G0/0) 

Gigabit Ethernet 0/1 
(G0/1) 

Serial 0/0/0 (S0/0/0) Serial 0/0/1 (S0/0/1) 

Notă: Pentru a afla cum este configurat routerul, uitați-vă la interfețe pentru a identifica tipul routerului și câte 
interfețe are routerul. Nu există o listă efectivă cu toate combinațiile configurărilor pentru fiecare clasă de routere. 
Acest tabel include identificatorii pentru combinațiile posibile de interfețe Seriale și Ethernet din dispozitiv. Tabelul 
nu include nici un alt tip de interfață, chiar dacă un anumit router poate. Un astfel de exemplu poate fi interfața 
ISND BRI. Denumirea din paranteză este prescurtarea legală care poate fi folosită în comenzile Cisco IOS pentru 
a reprezenta interfața. 

 


